
   TANIM    

Bu Silindir Yeşil Çay Yaprağı Kavurma Makinesinin çapı 90 cm ve iç düz bölümün uzunluğu
1240 mm\'dir. 220V / 380 voltaj kullanarak parti başına 10 kg taze yaprak işleyebilir. 

Kalsiyum silikat levha kullanarak, ısı koruma etkisini artıran ve gıda hijyeni gereksinimlerini
karşılayan mükemmel ısı yalıtımı, ısı koruma ve enerji tasarrufu.
Tamburun ön plakasının arttırılmış izolasyonu, akıllı sıcaklık kontrol sistemi, kullanımı kolay ve
hassas kontrol, elle ve kendi kendine entegrasyon kontrolü, çift garanti.
Büyük besleme girişi, beslemesi kolay ve daha hızlı boşaltma. Öncesi ve sonrası çıkan
ürünlerin kuruluğu daha üniform, konik boyu daha uzundur ve malzeme düşmez.
İç silindir, silindirin yüksek sıcaklıkta deformasyonunu önlemek için 2.5 mm kalınlığında bir
çelik levha kullanır. İş, enerji depolayabilir, daha az ısı kaybı, daha küçük sıcaklık değişimi ve
daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilir.

   PARÇALARINA
AYRIŞTIRILMIŞ
GÖRÜNÜM   
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① Kontrol Paneli ⑧ Soğutucu
② Termometre ⑨ Halletmek
③ Dış Namlu ⑩ Vites kutusu
④ İç Namlu ⑪ Denge cıvatası
⑤ Destek Tekerleği ⑫ redüksiyon silindiri
⑥ Kontak anahtarı ⑬ Yanma Bölgesi
⑦ Alt Tekerlek ⑭ Destek Çerçevesi

 

   AVANTAJ    

1. Tekerlekli makine, taşınması kolay.



2. Naylon tekerleklerin hasar görmesini önlemek için destek çerçevesi işlevi ile.

3. Ayarlanabilir tambur silindiri eğimi, makine düz olmayan yerlerde de kullanılabilir.

4. Çay sabitleme namlusunu kaplayan, %100\'e kadar yanma alanı olan T şeklinde yanma
ateşi takımı.

5. Pnömatik amortisör tasarımı, makine otomatik olarak geri düşer ve düşen hız sabittir.

   UYGULAMA    

Çay Yaprağı Kavurma Makinesi  yeşil / oolong / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki
çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

 Çay Türü  Çalışma zamanı
 Yeşil çay  4-8 Dakika

 Oolong çayı  4-8 Dakika
 Bitki çayı  4-8 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre
belirlenecektir.

   ŞARTNAME    
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Silindir Yeşil Çay Yaprağı Kavurma Makinesi teknik özellik listesi:

modeli DL-6CST-90
Boyutlar 1230 × 2100 × 1840 mm
Gerilim 380/50V/Hz

Tambur iç çapı 900 mm
Tambur iç uzunluğu 1240 mm

Motor sürmek
Güç 0.75 KW
Hız 1390 rpm

Gerilim 380V

Egzoz fanı
Güç 85W
Hız 2200 rpm

Gerilim 220V
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Davul hızı 5-37 rpm
Isıtma tipi sıvı gaz

Zaman başına kapasite 10 kg / zaman
Yeterlik 100 kg / saat

Tüm Çay Kavurma İşleme Makinesinin Özellikleri .

modeli 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
Tambur Çapı 50 cm 70 cm 90 cm 100 cm

Tambur Uzunluğu 60 cm 100 cm 124 cm 125 cm
Kapasite 25 kg / saat 50 kg / saat 100 kg / saat 150 kg / saat

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

   DETAYLAR    

Çay sabitleme makinesinin hızı, farklı üretim alanlarının çayına göre ayarlanabilir, farklı hız
ayarlanabilir
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Pnömatik amortisör tasarımı, makine otomatik olarak geri düşer ve düşen hız sabittir.

 



Optimize edilmiş yavaşlama sistemi, torkun yeterince büyük olmasını ve sorunsuz çalışmasını
sağlarken makine hızı sabittir.

 



Altta elektrik kesintisi durumunda manuel olarak ateşlenebilen üç adet vana vardır, bu
sayede çay yaprakları boşa gitmez.

 



Otomatik solenoid valf tasarımı, ısıtma otomatik olarak başlar ve durur, sıcaklık ayarlanan
sıcaklığa ulaştığında solenoid valf otomatik olarak kapanır ve makine ısıtmayı durdurur.
Sıcaklık, ayarlanan sıcaklıktan daha düşük olduğunda, solenoid valf açılır ve makine yeniden
ısınır, bu da yakıt tasarrufu sağlayabilir.

   FOTOĞRAFLAR 
  







   İLETİŞİM    

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime
geçin.

↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CST-90
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle
yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓


